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Hei Kurikan Kampuksen
kahden tutkinnon opiskelija ja aineopiskelija
Tästä oppaasta löydät tiivistettynä tietoa mitä tarvitset selvitäksesi kahden eri tutkinnon ja
opiskelumuodon suorittamisesta Kurikan Kampuksella.
Lue lisäksi Kurikan lukion Opinto-opas, siellä on tarkempaa tietoa opiskelusta lukiossa ja lukion
käytänteistä. Opintojaksokuvaukset –oppaasta löydät tiedot mitä eri opintojaksoilla opiskellaan.

Kahden tutkinnon opiskelija =
-

-

Kenelle kaksoistutkinto tai
aineopiskelu sopii?

opiskelee Sedu Kurikassa ammatillista
perustutkintoa
suorittaa 180 osp ammatilliseen
perustutkintoonsa kuuluvia opintoja
(näistä osa opiskellaan lukiossa)
opiskelee Kurikan lukiossa 5 lukioainetta
ja kirjoittaa näistä ylioppilastutkinnon
saa valmistuttuaan ammatillisen
tutkinnon päättötodistuksen ja
ylioppilastutkintotodistuksen

-

halu opiskella kädentaitoja ja
teoreettisempia opintoja
tähtäin jatko-opinnoissa, erityisesti
ammattikorkeakoulussa
on innostunut ja tavoitteellinen
on suunnitelmallinen ja joustava
osaaminen ja arvosanat
ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavista
aineista peruskoulusta hyviä
(vähintään 7)

Aineopiskelija =
-

opiskelee Sedu Kurikassa ammatillista
perustutkintoa tai Tuvassa
opiskelee Kurikan lukiossa yksittäisiä
oppiaineita tai opintojaksoja
valmistuttuaan saa ammatillisen
tutkinnon päättötodistuksen ja
opintokortin Kurikan lukiossa
suorittamistaan opinnoista

Hakeminen kaksoistutkintoon
-

-

toisen asteen yhteishaussa haku
ammatilliseen perustutkintoon
hakulomakkeeseen merkitään täppä
kohtaan: on kiinnostunut
kaksoistutkinnon opiskelemisesta (ei ole
sitova ilmoittautuminen)
yhteishaun tulosten selviämisen jälkeen
Sedun valintakirjeessä ohje miten toimia
tulevat kahden tutkinnon opiskelijat
tekevät lukio-opintojensa valinnat
Kurikan Kampuksella yhdessä opojen
kanssa kesäkuun lopussa

Ilmoittautuminen aineopiskelijaksi
-

-
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ota yhteys lukion tai Sedun opintoohjaajaan, jos olet kiinnostunut lukion
aineopinnoista
aineopintoja voi tehdä milloin tahansa
ammatillisten opintojen aikana

Opintojen yhdistäminen
Ammatillisiin opintoihin kuuluvat oman alan ammattiopinnot, yleiset tutkinnon osat (ytot) ja työpaikalla
tapahtuva oppiminen. Lukiolla opiskeltavista aineista osa korvaa ammatillisten opintojen ytoja.
Lukiolla opiskellaan viittä oppianetta. Näistä äidinkieli on kaikille pakollinen, yhdestä aineesta suoritetaan
ylioppilaskoe pitkän oppimäärän mukaan.

Suositus lukioaineista kahden
tutkinnon opiskelijalle:
-

Ammatillisen opintojen yhteiset
aineet (ytot)

äidinkieli
pitkä englanti
lyhyt matematiikka
reaaliaineina yhteiskuntaoppi ja
terveystieto

-

Näillä opinnoilla saa korvattua eniten
ammatillisen ytoja. Myös muunlaiset
oppiaineyhdistelmät ovat mahdollisia.

-

Kurikan lukiossa opiskeltavia aineita:
-

äidinkieli
ruotsi keskipitkänä
englanti pitkänä
lyhyet kielet: saksa, ranska, espanja,
venäjä
matematiikka pitkänä tai lyhyenä
reaalit: biologia, maantiede, fysiikka,
kemia, uskonto/elämänkatsomustieto,
filosofia, psykologia, historia,
yhteiskuntaoppi, terveystieto

-

äidinkieli 4 osp
ruotsi 1 osp
englanti tai muu vieras kieli 3 osp
toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
taide- ja luova ilmaisu 1 ops
matematiikka 4 osp
fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt 2 osp
yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimiminen 2 osp
työelämässä toimiminen 2 osp
opiskelu- ja urasuunnit.valmiudet 1 osp
yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
2 osp (liikunta ja terveystieto)
kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Näistä alleviivatut opinnot on mahdollista
korvata lukion opinnoilla oman
opiskelusuunnitelman mukaisesti.
Muut ytot suoritetaan Sedulla.
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Lukujärjestykset
Sekä kahden tutkinnon opiskelijalla, että
aineopiskelijalla on kaksi lukujärjestystä:
Sedun lukujärjestys ja lukion lukujärjestys.

lukujärjestyksen vaihtumista selvitettävä mitkä
opinnot menevät päällekkäin ja sovittava Sedun
oman vastuuopettajan kanssa, miten opinnot
tulee opiskeltua.

Lukiossa on kuusi jaksoa, joten lukion
lukujärjestys vaihtuu kuusi kertaa vuodessa
(lisäksi on erilliset koeviikkojen lukujärjestykset 6
kpl). Sedun lukujärjestys vaihtuu neljä kertaa
vuodessa.

Jos opiskelija joutuu olemaan pois lukion
opinnoista (esim. näyttöjen vuoksi), pitää hänen
ilmoittaa aina ko. opettajalle poissaolosta
etukäteen Wilmaviestillä.

Lukion oppitunnit laitetaan näkyviin Sedun
lukujärjestykseen ennen jakson vaihtumista.

Lukion opinnoista voi olla pois 3h / 1op
opintojakso tai 6h / 2-3 op opintojakso. Jos
poissaoloa kertyy enemmän, on opinnoissa vaara
jäädä jälkeen. Tällöin opintosuorituksen
saamiseksi opiskelijan on tehtävä korvaavia
tehtäviä. Jos poissaoloa kertyy runsaasti,
opintojakso keskeytyy.

Koeviikkojen lukujärjestykset näkyvät vain
lukion lukujärjestyksessä!
Sedun ja lukion opinnot menevät ajoittain
päällekkäin. Opiskelijan on aina ennen

Lukion jaksot 2022-2023

Sedun jaksot 2022-2023

1. jakso 10.8.-21.9.
2. jakso 22.9.-9.11.
3. jakso 10.11.-21.12.
4. jakso 9.1.-24.2.
5. jakso 6.3.-18.4.
6. jakso 19.4.-3.6.

4. jakso 3.8.-14.10
5. jakso 24.10.-22.10.
1. jakso 9.1.-17.3.
2. jakso 20.3.-26.5.

Lukiovuoden tarkempi jaksotus 2022-2023
jakso

koeviikko

1: 10.8.–21.9.
2: 22.9.- 9.11.
3: 10.11.-21.12.
4: 9.1.-24.2.
5: 6.3.-18.4.
6: 19.4.-3.6.

15.-21.9.
3.-9.11.
15.-21.12.
20.-24.2.
12.-18.4.
26.5.-1.6.

arviointikokous
(arvosanat lukion
Wilmaan)
27.9.
15.11
11.1.
7.3.
20.4.
2.6.

ilmoittautuminen
uusintakokeeseen
viimeistään
30.9.
18.11.
13.1.
9.3.
21.4.
5.6.
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uusintakoe klo 8-10

10.10.
28.11.
23.1.
13.3.
27.4.
8.6. (klo 18-20)

Sähköisten järjestelmien tunnukset
Kahden tutkinnon opiskelijalla ja aineopiskelijalla
on käytössä kaksi Wilmaa: Sedun Wilma ja
Kurikan lukion Wilma.

Wilma –sovellus näyttää vain osan Wilmassa
olevista tiedoista. Selaimen kautta katsottaessa
näkee kaikki tiedot.

Myös huoltajille on kaksi eri järjestelmää ja
kahdet eri tunnukset.

Sedu Kurikan tunnukset

Kurikan lukion tunnukset

Sedu käyttäjätunnusten käyttöönotto.

Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi:
mene selaimella Kurikan lukion Wilmaan
(kurikka.inschool.fi).
- kt: etunimi.sukunimi
- ss: salasana minkä olet saanut ensimmäistä
kirjautumista varten
- vaihda salasana Wilmassa ohjeistuksen
mukaisesti
- muista salasanasi, se on käytössä koko
opintojesi ajan

Käyttäjätunnusten käyttöönotto tapahtuu
ohjatusti. Käyttölupahakemuksessa kerrotaan mm.
- Käyttösäännöt
- Kirjautuminen koulun tietokoneelle
- Salasanakäytännöt
- Tunnuksen voimassaoloaika
- Office 365 sähköposti ja OneDrive
Ohjeita ja apua ongelmatilanteissa saat Jelpparista
 https://jelppari.epedu.fi
Ohjeita opiskelijoille löytyy myös osoitteesta:
https://jelppari.epedu.fi/ohjeet/sedunohjeet/sedun-opiskelijoiden-ohjeet/
Wilmaan kirjautuminen (https://sedu.inschool.fi/)
- kt: Sedu käyttäjätunnus (n-alkuinen)
- ss: Sedu salasana
OpinlakeusMoodle
(https://moodle.epedu.fi/opinlakeus/my/)
- kt: Sedun s-postiosoite
- ss: Sedu salasana

Wilman tunnus
- kt: etunimi.sukunimi
- ss: Wilman salasana
Google -oppimisalustalle kirjautuminen
- kt: etunimi.sukunimi@koulut.kurikka.fi
- ss: Wilman salasana
Lukion koneelle kirjautuminen
- kt: etunimi.sukunimi
- ss: Wilman salasana
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työssäoppimisen ja lukio-opintojen yhteensovittamiseen on monia vaihtoehtoja.
Toteutusmuoto sovitaan aina tapauskohtaisesti.


voit tehdä työssäoppimisen (kesä)loman aikana palkatta tai ”palkkatyössä” ns. lyhyenä
oppisopimuksena
o



voit tehdä työssäoppimisen suositusta tiiviimmässä ajassa
o



tällöin sinun on mahdollista keskittyä paremmin lukio-opintoihin

tällöin lukio-opinoillesi jää enemmän aikaa

sinulla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakson aikana opintojaksoja lukiolla lähiopetuksessa
tai tiettyjä opintojaksoja itsenäisesti
o

sovi itsenäisestä suorituksesta ko. opettajan kanssa ja täytä itsenäisen suorituksen lomake



voit jättää lukio-opinnot tauolle työssäoppimisen ajaksi



voit myös opiskella lukio-opintoja itsenäisesti yo-kirjoituksia varten, ilman että suoritat lukion
opintojaksoja
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Arviointi lukiossa
Opiskelijan suorittama opintojakso
arvioidaan sen päätyttyä.
Arviointi perustuu kirjallisiin ja
suullisiin kokeisiin, oppimisen ja
opintojen edistymisen jatkuvaan
havainnointiin sekä opiskelijan
työskentelyn ja tuotosten arviointiin.

Opettaja kirjaa puuttuvat suoritukset Wilmaan,
jolloin ne näkyvät opiskelijalla
opinnot/suoritukset –välilehdellä.
Opiskelijan on tehtävä puuttuvat
suoritukset viimeistään
arviointia seuraavan kolmen
viikon aikana, muuten koko opintojakson suoritus
mitätöidään ja se on suoritettava
uudestaan.

Valtakunnalliset pakolliset ja
valinnaiset opintojaksot arvioidaan
numeroin 4-10 (4 = hylätty).

Mahdollinen sairauden
aiheuttama viivästyminen
T-merkintöjen suorittamisessa
huomioidaan lääkärintodistuksen
perusteella (sovi tästä ko.
opintojakson opettajan ja opinto-ohjaajan
kanssa).

Muut valinnaiset opintojaksot
arvioidaan pääsääntöisesti
suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu, H= hylätty).
Muut mahdolliset merkintätavat:
T = täydennettävä (esim. puuttuvia
suorituksia)
K = keskeytetty (opintojakso on
suoritettava kokonaan uudestaan)

H-, T- ja K-merkinnällä olevia
opintojaksoja ei lasketa mukaan
lukion opintopistekertymään.
Sedun opinto-ohjaaja tekee hyväksytyillä
arvosanoilla suoritetuista opintojaksoista
hyväksiluvut Sedun Wilmaan kesäkuussa alla
olevan taulukon mukaisesti.

Jos opiskelijalla on opintojaksosta
T-merkintä (= täydennettävä),
se tarkoittaa, että opiskelija on
osallistunut opintojaksolle, mutta
häneltä puuttuu suorituksia (esim. koe
tai tehtäviä tai poissaoloja on liikaa)
ja näin ollen suoritusta on täydennettävä
ennen kuin sitä voi arvioida.

Lukion arviointi
5
6
7
8
9
10

Ammatillisen arviointi
1
2
3
4
5
5

Opiskelija voi halutessaan korottaa lukiosta
tunnustettua arvosanaa tenttimällä ko. aineen
ammatillisen tutkinnon vaatimusten mukaisesti.
Tämä kannattaa tehdä kolmantena
opiskeluvuotena.
Sovi asiasta Sedun ko. aineen opettajan kanssa.
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Hylätyn opintojakson suorittaminen lukiossa uudelleen
Opiskelija voi osallistua hylätyn opintojakson
uusintakokeeseen yhden kerran. Uusintakokeen
voi tehdä uusintakoepäivänä, joita on kuusi
kertaa vuodessa. Katso lukuvuoden jaksotus s. 5.

Sairaustapauksessa opiskelija tuo lääkärin tai
terveydenhoitajan todistuksen tai vanhemmat
ilmoittavat sairaudesta opettajalle ennen koetta.
Kesäkuun uusintakokeessa on vielä ylimääräinen
uusintayritys niille, jotka ovat mahdollisuutensa
jo lukuvuoden aikana käyttäneet.

Uusintakokeen voi tehdä myös normaalissa
opintojakson kokeessa koeviikolla opintojakson
tullessa uudelleen tarjolle. Muina aikoina
uusintasuorituksia otetaan vastaan
vain sairaustapaussyistä.

Hylätyn opintojakson voi suorittaa myös
osallistumalla uudelleen kyseisen opintojakson
opetukseen sen tullessa tarjolle. Hylätyn
opintojakson voi rehtorin perustelluksi
katsomasta syystä suorittaa uudelleen
opetukseen osallistumatta.

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman
kautta tentit välilehdellä. Ilmoittautuminen on
sitova, joten ilman pätevää syytä kokeesta poissa
oleva menettää uusintaoikeutensa.

Ylioppilastutkinto
Kahden tutkinnon opiskelija osallistuu ylioppilaskirjoituksiin suorittaakseen ylioppilastutkinnon.
Opiskelijan on suoritettava kirjoitettavan aineen
valtakunnalliset pakolliset opintojaksot ennen ko.
aineen kirjoituksia. Tai hänellä pitää olla
suoritettuna ammatillisia opintoja vähintään 90
osp.

Tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista
äidinkielen koe on kaikille pakollinen.
Neljä muuta tutkintoon kuuluvaa ainetta
valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli*,
yksi vieras kieli*, matematiikka* ja reaaliaineet.
Tähdellä merkityistä vähintään yhden tulee olla
tasoltaan pitkä/A.

Ylioppilastutkinnon tehtävät perustuvat
kunkin aineen valtakunnallisiin pakollisiin
ja valinnaisiin opintojaksoihin.

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne,
lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen
puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta
ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa
(esim. lisäaika tai erillistila).

Kaksoistutkinnon opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen sitten, kun ammatillisten
opintojen osaamispistemäärä (180) on suoritettu
ja opiskelija saa ammatillisista opinnoistaan
päättötodistuksen.

Hakemus toimitetaan
ylioppilastutkintolautakunnalle, kun kokelas
ilmoittautuu ensimmäisen kerran
ylioppilastutkintoon. Kysy lisätietoa lukion
erityisopettajalta.

Tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä, mutta
hajautettu tutkinto tulee suorittaa enintään
kolmena peräkkäisenä kertana.

Tutustu tarkemmin:
ylioppilastutkinto.fi
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Kaksoistutkinto-opiskelijan tehtävät


Tee yhdessä opinto-ohjaajan kanssa lukuvuoden alussa suunnitelma siitä mitä opintojaksoja
opiskelet lukiolla missäkin jaksossa.



Tarkista yhdessä vastuuopettajasi kanssa aina lukujärjestysten muuttuessa (8 kertaa vuosi +
koeviikot) henkilökohtainen lukujärjestyksesi (ammatilliset opinnot ja lukion opinnot).


jos lukujärjestykseen pitää tehdä muutoksia, ota yhteyttä opoon



Sovi vastuuopettajasi kanssa päällekkäin menevien tuntien aiheuttamista korvaustöistä ja
tehtävistä.



Sovi yto-opettajien kanssa päällekkäin menevien tuntien aiheuttamista korvaustöistä ja tehtävistä.
Tai sovi korvaava suoritustapa.



Ilmoita mahdollisista poissaoloista etukäteen ko. opettajalle.



Kerro vastuuopettajalle ja opolle mahdollisista opintoja koskevista muutoksista heti!



Seuraa ajantasaisesti molempia Wilmoja ja Whatsappia (kaksoistutkintolaisten ryhmä).



Lukion opinto-oppaassa ja nettisivuilla on olennainen tieto opiskelusta lukiossa. Lue huolella.



Hoida opiskelusi kunnialla.

Yhteystiedot
Timo Vainionpää opinto-ohjaaja, Sedu
040-8680168
timo.vainionpaa@sedu.fi

Heli Stenius opinto-ohjaaja, Kurikan lukio
044 786 7182
heli.stenius@kurikka.fi

Sedun toimisto Anne Tuomela
040 680 7046
anne.tuomela@sedu.fi

Lukion toimisto Hanne Ojainväli
044 550 3127
hanne.ojainvali@kurikka.fi
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